Про “Наші Гроші”

Контакти

Архіви

Пошук по сайту...

RSS

НАШІ ГРОШІ
ГРОШІ ВІД КОЛЕГ

НАШІ БЛОГИ

НАШІ ГРОШІ.TV

НОВИНИ
07.08.2018

«Прокладка» з офшорниками і
голландцями таємно відремонтує
причал у Чорноморську за 74 мільйона

НАШІ СТАТТІ

НОВИНИ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

ХІТ-ПАРАД

МЕРЕЖА

НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ

НАШІ ГРОШІ. ЗАПОРІЖЖЯ

Донька Гройсмана працює юристом у гральній фірмі і обзавелась фірмою у
Лондоні зі статутником 1 фунт стерлінгів
26 Липня 2018

Донька українського прем’єр-міністра Юлія Гройсман у
травні 2017 зареєструвала у Лондоні власну фірму
«2100 consultancy ltd», повідомляється в британському

«Нарфронтовики» ввійшли з Росії на
паливний ринок України повз дірку
«медведчуківців»

реєстрі «Companies House».
Юлія Гройсман є директором і єдиним власником цієї
фірми з уставним капіталом у розмірі 1 фунт стерлінгів.

Директора фірми підозрюють у
привласненні мільйонів на ремонті
фасадів будинків Дніпра за 42 мільйона

Фірма прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.
Видом діяльності фірми вказано «Solicitors». Солісітер

НАШІ БЛОГИ
«Нарфронтовики»
ввійшли з Росії на
паливний ринок України
повз дірку «медведчуківців»
07 Серпня 2018

Як «Дніпроазот»
Коломойського
прикривається АМКУ у
справі отруєння України
19 Липня 2018

– це категорія адвокатів у Англії, які готують судові

За півмільйона на піар мерії Маріуполя
змагалися ЗМІ Ахметова

матеріали для баристерів – адвокатів вищого рангу.

За рік ремонт пасажирських вагонів
Юрушевим і харків’янами подорожчав
на чверть

Marketing (UK) Limited», яка займається букмекерським

Суд дозволив комунальникам купувати
труби з циклопентановою технологією,
не зважаючи на виробника «старих
правил»

Юлія Гройсман працює солісітором у компанії «Gvc
та ігровим бізнесом.
Юлія Гройсман 1991 року народження є донькою дружини Гройсмана, вона вчилась у Лондонському
університеті на юридичному факультеті.

Донецьк За півмільйона на піар
мерії Маріуполя змагалися ЗМІ
Ахметова

Запорізькі сбушники купили кросовер
KIA Sportage за 850 тисяч

Львів Суд дозволив
комунальникам купувати труби
з циклопентановою
технологією, не зважаючи на
виробника «старих правил»

Військова прокуратура зайнялась
фірмами Косюка у справі про 100мільярдні збитки державі часів
Януковича

Запоріжжя Запорізькі сбушники
купили кросовер KIA Sportage
за 850 тисяч

06.08.2018

Суд дозволив Супруненкам зробити у
культурній пам’ятці на Хрещатику
заклад громадського харчування

06.08.2018

Київ Суд дозволив
Супруненкам зробити у
культурній пам’ятці на
Хрещатику заклад громадського
харчування

Оточення віце-губернатора Харківщини
розіграло ремонт садка за два мільйона
Третину мільярда на таємне латання
трас Одещини поділили фірми з
криміналом в анамнезі

Харків Оточення віцегубернатора Харківщини
розіграло ремонт садка за два
мільйона

Ахметов і ICU отримали контроль над
найбільшою шахтою і боргами
«Донецьксталі» Нусенкіса

Одеса Третину мільярда на
таємне латання трас Одещини
поділили фірми з криміналом в
анамнезі

Апеляція суворіше покарала голову
Інституту педагогіки за намагання
отримати $11 мільйонів за оренду
будівлі

Донецьк Ахметов і ICU
отримали контроль над
найбільшою шахтою і боргами
«Донецьксталі» Нусенкіса

Дільничі Авакова не побачили
криміналу в підроблених довідках
«микитасів» для тендеру на 600
мільйонів

Київ Апеляція суворіше
покарала голову Інституту
педагогіки за намагання
отримати $11 мільйонів за
оренду будівлі
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Одеса «Прокладка» з
офшорниками і голландцями
таємно відремонтує причал у
Чорноморську за 74 мільйона
Дніпро Директора фірми
підозрюють у привласненні
мільйонів на ремонті фасадів
будинків Дніпра за 42 мільйона

Російські запчастини для
«Укргазвидобування» почала постачати
фірма, яку ГПУ підозрювало у
причетності до лівих поставок

Євро-2012 АМКУ Авто Агро Армія Атом
Ахметов Будівництво Важливо Вибори
Вугілля Декларації Дороги Екологія
Енергетика ЖКГ ЗМІ Закон Зв’язок Земля
Комп’ютерізація Корупція Кредити Культура
Люстрація МВС Медицина Метал НАБУ
Наука Нафтогаз Нацбанк Нерухомість
Обладнання Паливо Парламент Порошенко
Приват Прокуратура Рейтинг Розкіш Росія
Сервіс Спорт Суди Транспорт Харчування
Хімія Хіт-парад Юстиція Янукович
Укрзалізниця Уряд Фірташ

НОВИНИ РЕГІОНІВ

Київ Дільничі Авакова не
побачили криміналу в
підроблених довідках
«микитасів» для тендеру на 600
мільйонів
Запоріжжя Фірма депутата,
переписана на прихильника
сепаратистів, за рік без
тендерів отримала 4 мільйона

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ
Поширити 183

Закупівельні ціни на ліки в Україні 2016- НАШІ ГРОШІ
Tеги | Люстрація, Уряд
2017
11.04.2018

Поділитись

Поділитися

Твіт

05.08.2018

Друкувати

Львів Фірма розіграла зі своїм
працівником продаж сільраді
плитки та бордюр на мільйон

Фабула справи НАБУ про скупку
Наші Гроші
облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що 9 Коментарів
обслуговує Порошенка – судова ухвала
 Рекомендувати
23.03.2018
⤤ Поділитися
Закон «Про публічні закупівлі» (вступив
в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Увійти

Сортувати за найкращими

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ

АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS ?

Миколаїв Суд оштрафував
посередника, який отримав 800
тисяч хабара для першого
замголови ДФС Миколаївщини

Ім’я
Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ

Владислав • 12 днів тому

Ну що сказати, молодець, що дав хорошу освіту прийомній дочці, бо у нас власним
дітям не можуть дати нічого ,навіть маючи багато грошей.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Volodymyr Palyvoda • 12 днів тому

Его дочь или дочь его жены?

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Владислав > Volodymyr Palyvoda • 12 днів тому

жінки від першого шлюбу

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
VDN • 12 днів тому

Я думал, тут какая-то жесть будет. Есть еще хоть что-то посерьезней?

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Tester > VDN • 12 днів тому

Та є трохи більше за щось - http://nashigroshi.org/?s=Г...

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
VDN > Tester • 12 днів тому

Да знаем мы, кто такие грантоеды. Когда Сорос дает деньги, они
должны их отрабатывать. Все что угодно нужно придумать, лишь бы
показать видимость работы (он же лично не может проверить истина
это или ложь). По РусТВ тоже много делают роликов так, что любой
поверит. Обычно все так гранты и распределяются. Если есть
настоящее преступление или нарушение закона, то подали бы в суд,
информация полюбому бы всплыла в обществе в эпоху интернета.
Перед выборами все, кому не лень пинают правительство. Лишь бы
люди поменяли власть на кого-то, с кем можно было бы
договориться России. Так как у России нет компромата нормального,
чтобы поменять власть в Украине. Вот через такие проектики
выгодно людям головы дурить. А пенсионеры верят и побегут
голосовать за Юлю, Гриценко и прочих выгодных для России
личностей. А дальше дело техники.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
VDN • 12 днів тому

Как это смешно выглядит. На Гройсмана пытаются найти хоть какой-то компромат.
Нашли фирму у дочки в Лондоне. Это и все??? Как это жалко выглядит! :))))

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
Алла • 12 днів тому

Что сказать? Молодец папа. Все родители, кто может, делают так.

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›
serge • 12 днів тому

Гройсманы ,как тараканы,расползаются по Европе! Удачи вам в вашем грязном
деле!

△ ▽ • Відповісти • Поділитися ›

ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

Черкаська міськрада сьомий рік
безуспішно відбивається від …

Фонд держмайна підсадив на базу
оцінки друзів Антона Яценка

1 коментар • 12 днів тому

1 коментар • 4 дні тому

Igor Tykhonov — Спросите у Кудактина

Аватар
про "Добрі гроші". Он много может
рассказать!

Ясенев — Наколько невмирущи эти
Аватар
яценковцы. Похитрее кровосись.

Держрезерв за 53 мільйони замовив
фавориту масло до півтора раза …

ГПУ розслідує, як із залізниці через
фірми Дядечка вивели 220 …

4 коментарів • 22 дні тому

1 коментар • 5 днів тому

Наші Гроші — Напишіть тут ті слова,

Аватар
якими на ваш погляд потрібно згадати
пані Марину і обовязково додамо їх у …

Maks Asgard — Прокурори та судді тільки
Аватар
чекають таких «дядечків», які можуть з
ними поділитись награбованим.
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І-Франк ФОПи розіграли тендер
на поставку коштовного б/у
мікроавтобуса ляльковому
театру Франківська
03.08.2018

Приєднатися до обговорення…

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
За що АМКУ оштрафував
«Євротерминал», який заробляє
мільйони підняттям шлагбауму на
монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018
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І-Франк Вінниця Дніпро Донецьк
Житомир Запоріжжя Кіровоград Київ
Київщина Крим Луганськ Луцьк Львів
Миколаїв Одеса Полтава Рівне Суми
Тернопіль Ужгород Харків Херсон
Хмель Черкаси Чернівці Чернігів

bigmir)net
2364
5038

